
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOT Ă RÂREANR._____ 

	

DIN 	// 2016 

Privind: prelun2irea Contractului de Dele2are a Gestiunii de Administrare Spatii Verzi 
nr. 1996 / 31.01.2012 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Te uci, jud.Galaţi 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : / ţ 22/P?3. 
Consiliul 	Local 	al 	Municipiului 	Tecuci, 	judeţul 	Galaţi, 	întrunit 	în 
şedinţă__ ______ în data de  
Având în vedere: 

- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată  sub  
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, înregistrat 

sub nr. 	 (72/ 

- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr., 

În baza prevederilor: 
-Legea serviciilor publice nr. 51/2006, republicat ă  în martie 2013,cap.II, art.8,alin.3, lit.i); 
-art.27,alin. 1, din Ordonan ţa Guvernului rir. 71/2002 privind organizarea si func ţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes Iocal, aprobat ă  cu 
modificări prin Legea nr. 3/2003; 
-Art. 36 alin2 lit.c) si d) si alin 5 lit.a) din Legea 2 1 5/200 1 privind administraţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Se pre1ungete Contractul de Delegare a Gestiunii de Administrare Spa ţii Verzi rir. 
1996 / 31.01.2016,  încheiat între U.A.T.-Municipiul Tecuci si Soc. Zone Verzi Tec S.R.L. 
Tecuci, pe o durată  de max 2ani si 61uni prin act adiţional la contractul sus menţionat. 
Art.2. Se împuternicete dl. C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jud. 
Galaţi, validat prin sent. Civ. 1427 / 2016, pronun ţată  de Judecătoria Tecuci în 
dos.2690/324/20 1 6, de a perfecta actul adi ţional de prelungire a Contractului de Delegare a 
Gestiunii de Administrare Spa ţii Verzi nr. 1996 / 31.01.2016.  
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă  la cuno ştinţa celor interesa ţi prin grija secretarului 
Municipiului Tecuci. 

PREŞED 	Ş DINŢA, SECRETAR, 
DUMITRIORGE 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR._____ 

DIN 23. /I Wi -  
Privind:prelun2ireaContractuluideDele2areaGestiuniideAdministrareSpatiiVerzi 
nr.1996/ 31.01.2012 

Contractul de delegarea gestiunii de administrare a spa ţiilor verzi 
nr. 1 996/ 31.01.2012,  încheiat între UAT Municipiul Tecuci si Soc. Zone Verzi 
Tec SRL Tecuci, având ca obiect executarea lucr ărilor de amenajarea si 
întreţinerea zonelor verzi date în concesiune conform Contractului de 
concesiune nr. 103160 / 07.11.2011, s-a perfectat în data de 31.01.2012 pe o 
durată  de 5 ani, până  la data de 3 1 .O 1 .20 1 7 . Acest contract poate fi prelungit cu 
o durată  de max 2 ani si 6 luni, prin act adi ţional cu cel puţin 60 zile înainte de 
expirarea acestuia, conform art. 3.2 din contractul susmen ţionat. 

Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva, în 
conditiile legii, în tot ceea ce priveste înfiintarea, organizarea, coordonarea si 
functionarea serviciilor de utilitati publice, precum si în ceea ce priveste 
crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea bunurilor 
proprietate publica sau privata a unitatii administrativ-teritoriale. In exercitarea 
competentelor si atributiilor ce-i revin în sfera serviciilor de utilitati publice, 
Consiliul Local Tecuci adopta hotarâri în legatura cu elaborarea şi aprobarea 
regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de 
furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la 
serviciile de utilit ăţi publice. 

La data actual ă  Primăria Tecuci nu dispune de personal pentru a 

administra, între ţine spaţiile verzi din municipiul Tecuci. 

Având în vedere aspectele men ţionate considerăm că  este oportună  
promovarea unui proiect de hot ărâre privind prelungirea Contractului de 
delegarea gestiunii de administrare a spa ţiilor verzi nr. 1 996/ 31.01.2012,  
încheiat între UAT Municipiul Tecuci si Soc. Zone Verzi Tec SRL Tecuci pe o 
durată  de maxim 2 ani si 6 luni. 

PRIMAR 
CĂTĂLIN CONSTANTIN HURD UBAE 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

RAP)RT

&  

DE S1CLALITATE 

Privind: pre1unirea Contractului de De1eare a Gestiunii de Administrare Spatii Verzi 
nr. 1996 / 31.01.2012 

Contractul de delegare a gestiunii de administrare spa ţii verzi din 
Municipiul Tecuci, nr. 1996, a fost perfectat la data de 31.01.2012, având ca 
durată  de 5(cinci) ani de la data semn ării acestuia, adic ă  până  la data de 
3 1.01.2017 (cap.III, art.3.1 din contract). Acest contract poate fi prelungit pe o 
perioadă  egală  cu cel mult din durata ini ţială, ( maxim 2ani si 6 luni) prin 
acordul părţilor, care vor încheia un act adi ţional cu cel puţin 60 zile inainte de 
încetarea contractului , pân ă  la data de 0 1. 12.2016  (cap.III, art.3 .2 din contract). 

Având în vedere: 
-societatea a achizi ţionat bunuri a căror valoare nu a fost amortizat ă ; 
-societatea a efectuat investi ţii în Parcul Central (Alexandru Ioan Cuza) care nu 
au recepţie finală, fiind în perioada de garan ţie; 
-primăria Tecuci nu dispune de personal pentru a administra, gestiona, între ţine 
spaţiile verzi din municipiul Tecuci, 
este oportun încheierea unui act adi ţional de prelungire a duratei contractului de 
delegare a gestiunii nr. 1 996/3 1 .0 1 .20 1 2 cu maxim 2 ani si 6 luni de la expirare 
sau până  la finalizarea reorganizării societăţilor la care ac ţionar majoritar este 
Consiliul Local Tecuci. 

Conform Legii 51/2006 republicat ă  în 201, art.8, alin3, lit i), consider ăm 
că  sunt îndeplinite condi ţiile legale pentru dezbaterea si aprobarea prezentului 
proiect de hotărâre. 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 

f
li cliitu 


